
1. ŠPORTNI DAN bo v četrtek, 20. septembra 2018 
 
 
PRVI ŠPORTNI DAN JE NAMENJEN POHODOM za 1.2. in 4. letnike.  
SMERI SO IZBRANE TAKO, DA HOJE V OBE SMERI NI VEČ KOT 
TRI URE IN PO ZAHTEVNOSTI SODIJO MED LAŽJE VZPONE. 
(višinska razlika  500 m) 
S 3. letniki  BOMO IZPELJALI ŠOLO TEKA. 
 
1. letniki – ekonomska gimnazija in tehnik: 1a, 1b, 1c 
Pohod  iz Stare Fužine do koče na Vojah in v korita Mostnice 
Pot se prične v Stari Fužini pri Bohinju ( 600 m n. v.). Od tu  nadaljujemo do 
koče na Vojah ( 690 m n. v.) po  dolini Voj in nazaj skozi korita Mostnice. 
 
1. letniki - ekonomski tehnik: 1d, 1e, 1f 
Pohod do koče v Krnici 
Koča v Krnici se nahaja v osrčju alpske doline Krnica na n.v. 1113 m. 
Pot se prične pri hotelu Lek v Kranjski gori (810 m n.v.). 
 
2. letniki: 
Pohod na Vremščico 
 
Pot se prične pri vasi Volče (580m. n. v.), od tu se povzpnemo na Vremščico 
(1027 m. n. v.). Povratek je v vas Gabrče (575m. n. v.). 
 
3. letniki: 
Šola teka z Urbanom Praprotnikom 
Program bo potekal v telovadnici ND in Tivoliju ter zajema: 
-  kratek teoretičen del: Tek in mladostniki, odnos mladostnikov do teka 
 - v praktičnem delu  se dijaki seznanijo s pravilno tehniko teka, tekom  kot 
obliko potovanja in ne tekmovanja…  
Program bo prilagojen in primeren tudi za dijake z  zdravstvenimi omejitvami.  
 
4. letniki:  
Pohod » po sledeh Rupnikove linije« Žirovski Vrh – Gorenja vas 
 
Tematska pot (medpredmetno povezovanje z zgodovino). Skozi celotno pot po 
Žirovskem vrhu v dolžini 7 km boste družno z lokalnim vodičem spoznali 
delček preteklosti v času med obema svetovnima vojnama. Ogledali si boste niz   
bunkerjev in glavni podzemni bunker, po katerem se boste sprehodili po 
razvejanih hodnikih. 
 



Športni referenti boste na svoj elektronski naslov prejeli prijavni list z 
navodili, katerega izpolnjenega vrnete do petka, 14. 9. do 19. ure na 
elektronski naslov:  info3umf@gmail.com 
  
Število prijavljenih dijakov se mora ujemati s številom dijakov v 
razredu.  
 
Morebitni zdravniško opravičeni za športni dan, razrednikom  
PREDHODNO prinesite opravičilo.  

 
Prosimo, da se držite roka za oddajo prijave in nam s tem 
omogočite nemoteno organizacijo športnega dne! 
 

 
Vsi prijavljeni dijaki morate poravnati stroške prevoza. V 
primeru, da po prijavi zbolite, prevoza ne boste plačali, če starši 
opravičeno odsotnost sporočijo  v RAČUNOVODSTVO šole do 
torka, 18. septembra do 9. ure. 
 
 
Cene prevoza: okvirno 7€  
4. letniki še dodatnih  5€ za vodenje po poti Rupnikove linije. 
 

 
Aktiv športnih pedagogov 
 


